
 

 

Vsem odgovornim za ukrepanje, 

Spodaj podpisane občine, ki predstavljamo raznoliko skupnost širom Evrope, zahtevamo 
nadaljnje korake od vseh odgovornih za ukrepanje, da bomo lažje uresničili našo vizijo 
trajnostne prihodnosti. 

Smo skupina lokalnih odločevalcev, ki ne sedi križem rok, ampak se je odločila, da bo imela 
vodilno vlogo pri oblikovanju skupnosti prihodnosti in doseganju krožnogospodarskih ciljev.  

Zato smo se odločili za podporo zavezi #WeChooseReuse, ki v ospredje postavlja sisteme za 
ponovno uporabo. 

Plastični izdelki za enkratno uporabo preplavljajo naše ceste in naravo. Če niso reciklabilni 
predstavljajo motnje pri ravnanju z odpadki, njihov sežig pa onesnažuje ozračje. Neskončni val 
plastičnih odpadkov ne vpliva le na naše okolje, ampak ogroža tudi dobrobit naših občanov.  

Skupaj s komunalnimi podjetji prispevamo k oblikovanju in implementaciji sistemov, ki 
zmanjšujejo količine proizvedenih odpadkov v naših občinah. To vključuje učinkovito ločeno 
zbiranje reciklabilnih materialov, spodbujanje ponovne uporabe ter podporo prodajalcem, ki 
omogočajo nakupovanje brez embalaže. Vse to pomaga ustvariti spodbuden lokalni okvir, ki 
olajša vzpostavitev novih podobnih poslovnih modelov. Prav tako dajemo prednost 
ozaveščanju občanov, ki nam lahko pomagajo zasidrati miselnost ponovne uporabe v naše 
skupnosti. 

Ne glede na to, kako učinkoviti in ambiciozni smo z izvajanjem naših politik, bo učinkovitost 
vedno omejena, če bodo materiali za enkratno uporabo in pretežno nereciklabilni materiali še 
naprej preplavljali trg. Zato pozivamo vsa podjetja, ne glede na njihovo velikost, da se 
(ponovno) odločijo za ponovno uporabo. Podjetja se lahko preusmerijo od izdelkov in sistemov 
za enkratno uporabo k takim za večkratno uporabo ter nam tako vsem pomagajo doseči vizijo 
družbe brez odpadkov. 

 



Za tako tranzicijo je nujna ureditev regulativnega okvira, ki bo spodbujal ponovno uporabo in 
kaznoval tiste, ki še naprej onesnažujejo okolje. Zato pozivamo odločevalce na nacionalni in 
evropski ravni, da ustvarijo pravni okvir za razcvet ponovne uporabe. 

Ta vključuje: 

● Postavitev ciljev za ponovno uporabo za posamezni sektor (npr. embalaža za pijače, 
prehranska embalaža, embalaža za spletno prodajo). 

● Posebne zahteve za sektor HORECA in maloprodajo (npr. pribor za večkratno uporabo, 
prodaja na rinfuzo). 

● Sprejetje enotnih meril za obliko embalaže na ravni EU (npr. za pijačo in hrano) z 
namenom ustvarjenja dovolj velikega nabora izdelkov za večkratno uporabo, da bo 
omogočena čezmejna in množična uporaba sistemov za ponovno uporabo. 

● Spodbujanje depozitnih shem in trgovin brez embalaže, kot tudi uvajanje finančnih 
spodbud za implementacijo ponovne uporabe. 

● Vključitev embalaže za večkratno uporabo v prilogo o bistvenih zahtevah k Direktivi o 
embalaži in odpadni embalaži, ki bo kmalu revidirana. 

● Implementacijo proizvajalčeve razširjene odgovornosti, ki daje prednost ponovni 
uporabi prek modulacije pristojbin, ki breme v večji meri vračajo proizvajalcem, ki 
vztrajajo s proizvodnjo nereciklabilnih izdelkov za enkratno uporabo.  

Občine po vsej Evropi pospešeno uvajajo strategije in politike za zmanjšanje količin odpadkov 
ob hkratnem ustvarjanju prihrankov. Toliko lahko storimo sami. Zdaj je čas, da enako storijo tudi 
podjetja. S primerno zakonodajo, ki jo pišejo naši evropski in nacionalni odločevalci, lahko 
ponovno uporabo postavimo v središče evropskega prehoda do družbe z manj odpadki. 

 

 


